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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 7/2018
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,

για  την  ανάθεση  της  συντήρησης  και  επισκευής  βλαβών  του  αξονικού
τομογράφου  του  οίκου  GE  τύπου  Hispeed  Fxi  (χωρίς  λυχνία), για  το  Γενικό
Νοσοκομείο – Κ.Υ. Φιλιατών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ. Φιλιατών
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει της τιμής 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Ημερομηνία : 08-03-2018
Ημέρα : Πέμπτη
Ώρα : 11:00π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ. Φιλιατών, Π. 
Μπέμπη 10, 46300 Φιλιάτες – 
Γρ. Προμηθειών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Συντήρηση και επισκευή βλαβών του 
αξονικού τομογράφου του οίκου GE τύπου 
Hispeed Fxi (χωρίς λυχνία)
Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50421000-2

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 
23.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ένα (1) έτος
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ 
ΕΙΔΩΝ 

Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου
και τρίτων νόμιμες κρατήσεις 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
(ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94) 

Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος 
εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του 
Ν. 2198/94

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 
1.1.  Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα. 
1.2.  Του  Ν.  3580/2007  «Προμήθειες  Φορέων  εποπτευόμενων  από  το  Υπουργείο
Υγείας και  Κοινωνικής Αλληλεγγύης και  άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-
2007) όπως ισχύει σήμερα. 
1.3.  Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή  στις  Οδηγίες  2014/24/  ΕΕ  και  2014/25/ΕΕ)»,  (Φ.Ε.Κ.  147/Α/8-08-
2016).
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1.4.  Του  Π.Δ.  166/2003  (Φ.Ε.Κ.  138/Α/2003) «Προσαρμογή  της  Ελληνικής
Νομοθεσίας  στην  Οδηγία  2000/35/29–6–2000  για  την  καταπολέμηση  των
καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές».
1.5.  Του  Ν.  3861/2010  (ΦΕΚ  112/Α/13-07-2010)  «Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με
υποχρεωτική  ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και
αυτοδιοικητικών  Οργάνων  στο  διαδίκτυο  «Πρόγραμμα  Διαύγεια»  και  άλλες
διατάξεις»
2. Τις αποφάσεις: 
2.1. Την  με  αριθμ.  2/05-02-2018 (θέμα  4ο)  απόφαση  του  Δ.Σ.  του  Γενικού
Νοσοκομείου – Κ.Υ. Φιλιατών, έγκρισης επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού.
2.2. Την  με  αριθμ.  17490/12-12-2017  απόφαση  του  Διοικητή  του  Γ.Ν.  –  Κ.Υ.
Φιλιατών, συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού.
2.3. Την  υπ.  αρ.  2697/21-02-2018 και  με  αριθμό  καταχώρησης  336 απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΞΡΟ46904Α-Ψ84). 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

1. Συνοπτικό Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση της
συντήρησης  και  επισκευής  βλαβών  του  αξονικού  τομογράφου  του  οίκου  GE
τύπου  Hispeed  Fxi  (χωρίς  λυχνία),  προϋπολογισμού  δαπάνης  23.500,00 €
συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.,  με κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής . 
2. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 08-03-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα  11:00 π.μ.,  στο
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ του Νοσοκομείου Φιλιατών. 
Προσφορές  που  κατατίθενται  μετά  την  παραπάνω  ημερομηνία  και  ώρα,  είναι
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. 
3. Για πληροφορίες αναφορικά με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν  να  απευθύνονται  στο  Γραφείο  Προμηθειών Νοσοκομείου  Φιλιατών,  Π.
Μπέμπη 10, 46300 Φιλιάτες, όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες και στο τηλέφωνο
26643 60375 καθώς επίσης και στο site του νοσοκομείου www.gnfiliaton.gr. 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
2.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄  «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ–ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»
3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ»
4.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄  «ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
(TEΥΔ)»
5.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
     

     ΣΠΥΡΟΣ ΔΕΡΔΕΜΕΖΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης Υ.ΠΕ.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΡΙΘ. 7/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ GE ΤΥΠΟΥ Hispeed Fxi (ΧΩΡΙΣ ΛΥΧΝΙΑ)

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4412/2016
έχουν  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  ή  Ενώσεις  φυσικών  ή/και  νομικών  προσώπων,
Συνεταιρισμοί, που:

 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή 
 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό

Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή 
 είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη

ΣΔΣ,  στο  βαθμό  που  η  υπό  ανάθεση  σύμβαση  καλύπτεται  από  τα
παραρτήματα 1, 2, 4 και  5 του νόμου 4412/2016 και τις γενικές σημειώσεις
του σχετικού με την Ευρωπαϊκή Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω ΣΔΣ ή 

 είναι  εγκατεστημένα  σε  τρίτες  χώρες  που  δεν  εμπίπτουν  στις  ανωτέρω
περιπτώσεις  και  έχουν  συνάψει  διμερή  ή  πολυμερή  συμφωνία  με  την
Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι ενώσεις προσώπων και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη
νομική  μορφή  προκειμένου  να  υποβάλουν  την  προσφορά.  Η  επιλεγείσα  ένωση  ή
κοινοπραξία  υποχρεούται  να  πράξει  τούτο,  μετά  από  απαίτηση  της  Αναθέτουσας
Αρχής, εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση και εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής
μορφής είναι αναγκαία για την ορθή και ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
2. Οι ενδιαφερόμενoι πoυ θα συμμετάσχoυν στoν διαγωνισμό πρέπει  vα υπoβάλλoυν
την πρoσφoρά τoυς, στo αρμόδιo Γραφείο Προμηθειών τoυ Γενικού Νοσοκομείου -
Κ.Υ. Φιλιατών ως εξής :
  Οι  πρoσφoρές  θα  υπoβάλλoνται,  μέσα  σε  καλά  σφραγισμένo φάκελλo,  σε  ένα
πρωτότυπο και ένα αντίγραφο στoν oπoίo θα αναγράφεται ευκρινώς :
α)Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
β)Η  επωνυμία  της  αναθέτουσας  αρχής,  ήτοι  «ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  –  Κ.Υ.
ΦΙΛΙΑΤΩΝ».
γ)Ο τίτλος της διακήρυξης.
δ)Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών).
ε) Τα στoιχεία τoυ συμμετέχοντα.
3. Mέσα στoν κλειστό κυρίως φάκελλo της πρoσφoράς τoπoθετoύvται:

3.1  Kλειστός  υπoφάκελλoς  με  την  ένδειξη  ΔIΚΑIΟΛΟΓΗΤIΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, στoν oπoίo θα εσωκλείoνται :

3.1.1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί
σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στα
άρθρα 72 και 302 του Ν. 4412/2016.
3.1.2. Υπεύθυνη  δήλωση  Ν.  1599/1986  ότι,  δεν  υπάρχει  εις  βάρος  του

συμμετέχοντα/οικονομικού  φορέα  τελεσίδικη  απόφαση  για  τους  ακόλουθους
λόγους: 
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α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,  όπως αυτή  ορίζεται  στο άρθρο 2 της
απόφασης πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42)

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της
καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται  υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων ή των Κρατών Μελών της ΕΕ (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα
(ΕΕ L της 31.7.2003, σ. 54) καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο
εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα. 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με
το ν. 2803/2000. 

δ)  Τρομοκρατικά  εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με  τρομοκρατικές
δραστηριότητες,  όπως  ορίζονται,  αντιστοίχως,  στο  άρθρο  1  και  3  της  απόφασης
πλαίσιο 200/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση
της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος
όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής. 

ε)  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  26ης Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την
πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας,  η  οποία  ενσωματώθηκε  στην  εθνική  νομοθεσία  με  το  ν.
3691/2008.του  Συμβουλίου,  της  10ης  Ιουνίου  1991,  για  την  πρόληψη
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο
άρθρο  2  της  Οδηγίας  2011/36/ΕΕ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του
Συμβουλίου της  5ης Απριλίου 2011,  για  την πρόληψη και  την καταπολέμηση της
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση  της  απόφασης  πλαίσιο  200/629/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου,  η  οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013.

ζ)  για  κάποιο  από  τα  αδικήματα  της  υπεξαίρεσης,  απάτης,  εκβίασης,
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας.

3.1.3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), στην
οποία:

α) Να δηλώνεται ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογι-
κές υποχρεώσεις τους.

β) Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
γ)  Ότι  ο  υποψήφιος  ανάδοχος  δεν  έχει  κηρυχθεί  έκπτωτος  ή  αποκλειστεί  από

κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ ή Ν.Π.Ι.Δ ή Α.Ε του Δημοσίου τομέα ή
αποκλειστεί από διαγωνισμούς για υπηρεσίες ή προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου
με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων Υπουργείων.

δ) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης,
των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.

ε)  Παραιτείται  από  κάθε  δικαίωμα  αποζημίωσής  του  σχετικά  με  οποιαδήποτε
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνι-
σμού.
3.1.4. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντι-
πρόσωπό τους.
3.2. Κλειστός υπoφάκελλoς με την ένδειξη ΤΕΧΝIΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, στoν oπoίo θα
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τοποθετηθούν  τα  τεχνικά  στοιχεία  της  προσφοράς.  Στοιχεία,  πιστοποιητικά  και
δικαιολογητικά που αφορούν τεχνικές  προδιαγραφές,  υποβάλλονται  στο φάκελο της
τεχνικής προσφοράς. 
3.3. Τα oικoνoμικά στoιχεία της πρoσφoράς τoπoθετoύνται, επι ποινή απορρίψεως, σε
χωριστό φάκελo επίσης μέσα στoν κυρίως φάκελo με την ένδειξη ΟIΚΟΝΟΜIΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
4. Η όλη διαδικασία του διαγωνισμού γίνεται, σύμφωνα με τις παρακάτω φάσεις :

4.1. 1  η   φάση : 
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, ο φάκελος των δικαιολογητικών καθώς και ο

φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε από την Επιτροπή Αξιολόγησης
των Αποτελεσμάτων  του  Διαγωνισμού όλα τα  πρωτότυπα στοιχεία  των Φακέλων
Δικαιολογητικών  και  Φακέλων  Τεχνικών  προσφορών  κατά  φύλλο,  (εκτός  των
τεχνικών  φυλλαδίων).  Οι  Φάκελοι  των  Οικονομικών  Προσφορών  δεν
αποσφραγίζονται  αλλά  μονογράφονται,  και  αφού  σφραγισθούν  από την  Επιτροπή
φυλάσσονται.

Στη συνέχεια η αρμόδια Επιτροπή προχωρεί στην αξιολόγηση των Δικαιολογητικών
και στην τεχνική αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν. 

4.2 2  η   φάση : 
Απoσφραγίζoνται  οι  κλειστοί  φάκελοι  των  Οικονομικών  προσφορών,  για  όσες

προσφορές  κρίθηκαν  τεχνικά  αποδεκτές  και  η  αρμόδια  Επιτροπή  προχωρεί  στην
Οικονομική αξιολόγηση αυτών. 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των Δικαιολογητικών, των Τεχνικών και
των  Οικονομικών  προσφορών,  συντάσσεται  σχετικό  πρακτικό  κατακύρωσης  στον
μειοδότη από την αρμόδια επιτροπή, το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.
5. Οι φάκελoι των oικoνoμικών πρoσφoρών, για όσες πρoσφoρές δεv κρίθηκαv, κατά
την τεχνική αξιολόγηση απoδεκτές, δεν απoσφραγίζoνται, αλλά επιστρέφoνται μετά την
oλoκλήρωση της διαδικασίας τoυ διαγωνισμoύ.
6. Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έχουν ως συνέπεια τον
αποκλεισμό των προσφορών. Επισημαίνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν
στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές
συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.
7. Αντιπρoσφoρές  δεν  γίνονται  δεκτές σε  κανένα  στάδιο  του  διαγωνισμού.  Σε
περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
8. Εναλλακτικές  προσφορές  για  τα  προς  προμήθεια  είδη  δεν  γίνονται  δεκτές.  Σε
περίπτωση που υποβληθούν, δεν λαμβάνονται υπόψη.
9.  ΤΙΜΕΣ  :  Οι  τιμές  θα  πρέπει  να  δίνoνται  σε  ευρώ  για  παράδoση  του  είδους
ελεύθερου στο Γενικό Νοσοκομείο - Κ.Υ. Φιλιατών.

•  Οι τιμές θα αναγράφονται απαραίτητα στην οικονομική πρoσφoρά αριθμητικά
και oλoγράφως.
•  Στις τιμές περιλαμβάνoνται  oι τυχόν κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
εκτός από τoν Φ.Π.Α.
• Πoσoστό Φ.Π.Α. επί της % στo oπoίo υπάγεται τo είδoς.

10.  Οι πρoσφoρές  ισχύoυν και  δεσμεύoυν τoυς  υποψήφιους  αναδόχους  για  εκατόν
ογδόντα (180)  ημέρες. Η έναρξη πρoθεσμίας αρχίζει από την επoμένη της διενέργειας
τoυ διαγωνισμoύ.

Πρoσφoρά  πoυ  oρίζει  χρόνo ισχύoς  μικρότερo τoυ  πρoβλεπόμενoυ  από  την
παρoύσα διακήρυξη, απoρρίπτεται ως απαράδεκτη.

11:  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΚΑΤΑ  ΤΟ  ΣΤΑΔΙΟ  ΤΗΣ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Μετά την αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του Ν.
4412/2016, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, κατά το άρθρο
103 του Ν. 4412/2016, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός
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ανάδοχος»), να υποβάλλει εντός προθεσμίας (10) δέκα ημερών, από την κοινοποίηση
της  σχετικής  ειδοποίησης  σε  αυτόν,  τα  πρωτότυπα  ή  αντίγραφα  που  εκδίδονται,
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  1  του  Ν.  4250/2014  (Α΄  74)  όλων  των
δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά περίπτωση του άρθρου 80 και αναφέρονται
παρακάτω:

11.1. Οι  Έλληνες  πολίτες :
11.1.1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι
δεν έχουν καταδικασθεί με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
α) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του  άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, ήτοι :

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008,
για  την  καταπολέμηση  του  οργανωμένου  εγκλήματος  (ΕΕ L 300
της 11.11.2008 σ.42),

 δωροδοκία,  όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  3  της  σύμβασης  περί  της
καταπολέμησης  της  διαφθοράς  στην  οποία  ενέχονται  υπάλληλοι  των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (EE C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  22ας  Ιουλίου  2003,  για  την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (EE L 192 της 31.7.2003,
σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο
του οικονομικού φορέα,

 απάτη,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  την
προστασία  των  οικονομικών  συμφερόντων  των  Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το Ν.
2803/2000 (Α' 48),

 τρομοκρατικά  εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με  τρομοκρατικές
δραστηριότητες,  όπως  ορίζονται,  αντιστοίχως,  στα  άρθρα  1  και  3  της
απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (EE L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια  ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος,  όπως ορίζονται
στο άρθρο 4 αυτής,

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ
του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  26ης  Οκτωβρίου
2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και
τη  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας  (EE L 309 της  25.11.2005,  σ.  15),  η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 3691/2008 (Α' 166),

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο
άρθρο 2  της  Οδηγίας  2011/36/ΕΕ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του
Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση
της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και
για  την  αντικατάσταση  της  απόφασης-πλαίσιο  2002/629/ΔΕΥ  του
Συμβουλίου  (EE L 101 της  15.4.2011,  σ.  1),  η  οποία  ενσωματώθηκε  στην
εθνική νομοθεσία με το Ν. 4198/2013 (Α' 215).

β) για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση
της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
γ) κάποιο  από  τα  αδικήματα  της  υπεξαίρεσης,  της  απάτης,  της  εκβίασης,   της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας  και  της  δόλιας  χρεωκοπίας.
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11.1.2.  Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  έκδοσης  του
τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το
οποίο  να προκύπτει  ότι  δεν τελούν σε πτώχευση  και,  επίσης,  ότι  δεν τελούν  σε
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
11.1.3. Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  έκδοσης  του
τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν
τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. 
11.1.4. Πιστοποιητικό  που  εκδίδεται  από  αρμόδια  κατά  περίπτωση  αρχή,  από  το
οποίο  να  προκύπτει  ότι  κατά  την   ημερομηνία  της  έγγραφης  ειδοποίησης,  είναι
ενήμεροι  ως  προς  τις  υποχρεώσεις  τους  που  αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής
ασφάλισης  (κύριας  και  επικουρικής),  καθώς  και  ως  προς  τις  φορολογικές
υποχρεώσεις τους. 
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
περιπτώσεων 11.1.2, 11.1.3 και 11.1.4 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία
της  χώρας  που  είναι  εγκατεστημένοι,  από  την  οποία  και  εκδίδεται   το  σχετικό
πιστοποιητικό.
11.1.5. Πιστοποιητικό  του  οικείου  Επιμελητηρίου,  με  το  οποίο  θα  πιστοποιείται
αφενός  η εγγραφή τους  σ’  αυτό  και  το ειδικό  επάγγελμά τους,  κατά την ημέρα
διενέργειας  του  διαγωνισμού,  και  αφετέρου  ότι  εξακολουθούν  να  παραμένουν
εγγεγραμμένοι  μέχρι  την  επίδοση  της  έγγραφης  ειδοποίησης.  Για  όσους  ασκούν
γεωργικό  ή  κτηνοτροφικό  επάγγελμα,  απαιτείται  σχετική   βεβαίωση  άσκησης
επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή  του  Δημοσίου  ή  του  οικείου  Ο.Τ.Α.

11.2 Οι  αλλοδαποί : 
11.2.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής
ή  δικαστικής  αρχής  της   χώρας  εγκατάστασής  τους,  έκδοσης  του  τελευταίου
τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από  το  οποίο  να
προκύπτει   ότι   δεν  έχουν καταδικασθεί  με αμετάκλητη δικαστική απόφαση  για
κάποιο από τα αδικήματα της ως άνω παραγράφου  11.1.1. 
11.2.2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής
της  χώρας  εγκατάστασής  τους,  έκδοσης  του  τελευταίου  εξαμήνου  πριν  από  την
κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν
σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή
διαδικασία.
11.2.3.  Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  έκδοσης  του
τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν
τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.
11.2.4. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής
της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία
της  έγγραφης  ειδοποίησης,  είναι  ενήμεροι  ως  προς  τις  υποχρεώσεις  τους  που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
11.2.5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας  εγκατάστασής τους, από το
οποίο  να  προκύπτει  ότι  ήταν  εγγεγραμμένοι  στα  μητρώα   του   οικείου
Επιμελητηρίου  ή   σε  ισοδύναμες   επαγγελματικές  οργανώσεις,  κατά  την   ημέρα
διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι
την επίδοση της έγγραφης ειδοποίησης.

11.3. Τα  νομικά  πρόσωπα  ημεδαπά  ή  αλλοδαπά :  
11.3.1. Τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  των  παραγράφων  11.1.  και  11.2.
αντίστοιχα.

-  Το  απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  ή  άλλο  ισοδύναμο  έγγραφο  αρμόδιας
διοικητικής  ή  δικαστικής   αρχής  της  χώρας  εγκατάστασης  του  νομικού
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προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά τους  Διαχειριστές όταν το νομικό
πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και   IKE    τον Πρόεδρο και τον  Διευθύνοντα
Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι  Α.Ε. και σε κάθε άλλη  περίπτωση
νομικού προσώπου τους νόμιμους  εκπροσώπους  του.

11.3.2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής  αρχής, έκδοσης του
τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως
εκάστοτε  ισχύει,  ή  άλλες  ανάλογες  καταστάσεις   (μόνο  για  αλλοδαπά  νομικά
πρόσωπα) και,  επίσης,  ότι   δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής
εκκαθάρισης  των  ανωτέρω  νομοθετημάτων  ή   υπό  άλλες  ανάλογες  καταστάσεις
(μόνο για αλλοδαπά  νομικά πρόσωπα)
11.3.3. Βεβαίωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν έχουν τεθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α΄153)

11.4. Οι  ενώσεις  προμηθευτών  που  υποβάλουν  κοινή  προσφορά :
Τα  παραπάνω  κατά  περίπτωση  δικαιολογητικά,  για  κάθε  προμηθευτή  που

συμμετέχει στην Ένωση.
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα

παραπάνω έγγραφα ή  πιστοποιητικά,  ή  που αυτά δεν καλύπτουν όλες  τις  ως  άνω
αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται  να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του
ενδιαφερόμενου ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από  υπεύθυνη δήλωση  
ενώπιον   αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου
επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω
υπεύθυνη  δήλωση θα δηλώνεται  ότι  στην συγκεκριμένη  χώρα  δεν εκδίδονται  τα
συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν  συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω
νομικές καταστάσεις.

12. H κατακύρωση τoυ διαγωνισμoύ θα γίνει με κριτήριo κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής. 

Ο μειοδότης στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, υποχρεώνεται όπως σε
είκοσι (20) ημέρες από την έγγραφη κοινοποίηση της κατακύρωσης του αποτελέσματος
του  διαγωνισμού,  να  προσέλθει  για  την  σύνταξη  και  υπογραφή  της  συμβάσεως,
προσκομίζοντας και την Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης,
το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος,
μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
13. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από
το άρθρο 127 του Νόμου 4412/2016.
Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων
συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.
14. ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση που θα υπογραφεί με τον προμηθευτή, θα έχει διάρκεια ένα (1) έτος από την
υπογραφή της.
15. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η  παραλαβή  της  υπηρεσίας  θα  πραγματοποιείται  από  αρμόδια  επιτροπή
παρακολούθησης – παραλαβής που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό.
16. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη
- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη
– μέλη της ΣΔΣ και έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα αυτό.
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του
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αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι
διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.  
 Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας εταιρειών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και
τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της
κοινοπραξίας. 
 Κατά τα λοιπά, σχετικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα  στα άρθρα 72
και 302 του Ν. 4412/2016.
- Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής
 Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και
με  ποινή  αποκλεισμού  να  συνοδεύεται  από  Εγγυητική  Επιστολή  Συμμετοχής
(Σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 στο Παράρτημα Γ΄ της παρούσας), της οποίας το ποσό
θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ το  2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης
εκτός Φ.Π.Α.
 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη
του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον μειοδότη
μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και εντός πέντε (5) ημερών από την
υπογραφή  της  σύμβασης,  ενώ  στους  λοιπούς  Προσφέροντες  μέσα  σε  πέντε  (5)
εργάσιμες  ημέρες  από  την  ημερομηνία  Ανακοίνωσης  της  Κατακύρωσης  προς  τον
μειοδότη. 
- Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης 
 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης,
να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί
σε ποσοστό 5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. 
 Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  της  Σύμβασης  επιστρέφεται  μετά  την  οριστική
εκτέλεση του έργου και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο
συμβαλλομένους. 
Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της
προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι
επιστροφής της στην Τράπεζα. 
  Σε περίπτωση που ο ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός αρνηθεί να

υπογράψει  εμπρόθεσμα  τη  σύμβαση  ή  να  καταθέσει  Εγγυητική  Επιστολή  Καλής
Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν τεύχος, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα
οποιαδήποτε  άλλη  υποχρέωσή  του,  που  απορρέει  από  τη  συμμετοχή  του  στο
διαγωνισμό,  κηρύσσεται  έκπτωτος,  οπότε  η  εγγύηση  συμμετοχής  καταπίπτει
αυτοδικαίως  υπέρ  του  Δημοσίου.  Στην  περίπτωση  αυτή  ο  συγκεκριμένος
διαγωνιζόμενος βαρύνεται και με τα έξοδα διενέργειας νέου διαγωνισμού και γίνεται
καταλογισμός σε βάρος του αρνηθέντος  να υπογράψει  υποψηφίου,  της  οικονομικής
διαφοράς που τυχόν προκύπτει εάν τελικά η αναθέτουσα αρχή προκρίνει αυτή τη λύση.
17. Πληρωμή - Κρατήσεις

17.1 Η πληρωμή θα γίνεται  για το 100% της  αξίας,  εντός  χρονικού διαστήματος
εξήντα  (60)  ημερών,  από  την  ημερομηνία  υπογραφής  των  σχετικών  πρωτοκόλλων
οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του είδους. Ως προς τα δικαιολογητικά
πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν.
4412/2016.

Σε  περίπτωση  που  η  πληρωμή  του  συμβασιούχου  καθυστερήσει  από  την
αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από
αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003
(ΦΕΚ  138/Α/5-6-2003)  «Προσαρμογή  της  Ελληνικής  νομοθεσίας  στην  οδηγία
2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές  συναλλαγές»,  καθίσταται  υπερήμερος  και  οφείλει  τόκους  χωρίς  να
απαιτείται  όχληση  από  τον  συμβασιούχο.  Επισημαίνεται  ότι  η  υποβολή  του
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τιμολογίου  πώλησης  δεν  μπορεί  να  γίνει  προ  της  ημερομηνίας  εκδόσεως  του
πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

17.2. Toν προμηθευτή πoυ θα αναδειχθεί βαρύνoυν oι  ακόλουθες κρατήσεις :
α) 2% υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β’ /24-3-’09).
β)  0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ (άρθρο 375, παρ. 7 του Ν.4412/8-08-2016/ΦΕΚ 147 Α').
γ) Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 3%, πλέον
εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου.
δ) 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 350, παρ. 3 του Ν. 4412/8-08-2016/ΦΕΚ 147 Α΄).
ε)  Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται  τέλος  χαρτοσήμου ποσοστού 3%, πλέον
εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου.
στ) 8% παρακράτηση φόρoυ εισoδήματoς, σύμφωvα με τo Ν.2198/1994. 
18. Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα ισχύουν οι περί προμηθειών του δημοσίου
διατάξεις.

       Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
     

           ΣΠΥΡΟΣ ΔΕΡΔΕΜΕΖΗΣ

10

ΑΔΑ: ΩΠΡ346904Α-ΦΒΚ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης Υ.ΠΕ.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η  ανάδειξη αναδόχου για  την συντήρηση  και
επισκευή βλαβών  του αξονικού τομογράφου του οίκου  GE  τύπου  Hispeed Fxi
(χωρίς λυχνία) του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Φιλιατών.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ GE

ΤΥΠΟΥ HISPEED Fxi (ΧΩΡΙΣ ΛΥΧΝΙΑ) ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ -
Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ

1. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την προληπτική και επανορθωτική συντήρηση του
Αξονικού  Τομογράφου  του  οίκου  GΕ  τύπου  Hispeed  Fxi,  τo  οποίο  είναι
εγκατεστημένο  στο  Ακτινοδιαγνωστικό  Τμήμα  του  Γενικού  Νοσοκομείου  –  Κ.Υ.
Φιλιατών.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να πραγματοποιεί τέσσερις (4) επισκέψεις ανά έτος και
κατά χρονικά διαστήματα λογικά απέχοντα μεταξύ τους, (μία (1) ανά τρίμηνο) για
την προληπτική συντήρηση του αξονικού τομογράφου.  Οι εν λόγω επισκέψεις  θα
λαμβάνουν χώρα κατά την διάρκεια των εργάσιμων ημερών και ωρών (7:00 – 15:00),
επί  τη  βάσει  ενός  χρονοδιαγράμματος  που  θα  συμφωνηθεί  μεταξύ  του  ΓΝ-ΚΥ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ  και  του  Αναδόχου,  κατόπιν  συνεννόησης  με  το  Τμήμα  Τεχνικής
Υπηρεσίας και με το Ακτινοδιαγνωστικό τμήμα του ΓΝ-ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ. Το εν λόγω
χρονοδιάγραμμα  δύναται  να  υποστεί  τροποποιήσεις  κατόπιν  συμφωνίας  των
συμβαλλομένων.
3. Η προγραμματισμένη προληπτική συντήρηση θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις
προδιαγραφές  του  κατασκευαστικού  οίκου  και  αφορά  τον  περιοδικό  έλεγχο  που
εξασφαλίζει την ορθή, πλήρη, απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία του συνόλου του
Αξονικού Τομογράφου.
Συμπεριλαμβάνονται  οι  αναγκαίες  ρυθμίσεις,  ευθυγραμμίσεις,  ο  καθαρισμός,  η
αναγκαία λίπανση των μηχανικών τμημάτων και  οι  δοκιμές  των μηχανημάτων σε
κατάσταση λειτουργίας.
4. Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  πραγματοποιεί  απεριόριστο  αριθμό  επισκέψεων
επανορθωτικής συντήρησης για τον εντοπισμό και αποκατάσταση όλων των βλαβών
μετά  από έγγραφη (fax  ή  e-mail)  ή  τηλεφωνική  κλήση του  ΓΝ-ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ,
χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για το ΓΝ-ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ. Ο χρόνος
ανταπόκρισης δεν θα υπερβαίνει τις 24 ώρες.
5. Επανορθωτική  συντήρηση  είναι  όλες  οι  αναγκαίες  ενέργειες  εκ  μέρους  του
Αναδόχου  για  την  επιδιόρθωση  βλαβών  του  Αξονικού  Τομογράφου,  που
εμφανίζονται κατά τη διάρκεια των επισκέψεων προγραμματισμένης συντήρησης είτε
γνωστοποιούνται  στον Ανάδοχο από το Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα ή την Τεχνική
Υπηρεσία του ΓΝ-ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης.
6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εγκαθιστά τις νέες αναβαθμίσεις που αφορούν είτε
ενημερώσεις  λογισμικού  (Software)  είτε  τεχνικές  μετατροπές  (hardware),  για  την
βελτίωση της λειτουργίας του Αξονικού Τομογράφου, αν αυτές προτείνονται από τον
κατασκευαστικό οίκο, χωρίς επιπλέον κόστος για το ΓΝ-ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ.
7. Οι  υπηρεσίες  που  θα  παρέχονται  από  τον  ανάδοχο  θα  είναι  σύμφωνες  με  τις
σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου του
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Αξονικού Τομογράφου και θα διεξάγονται με τα απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και
όργανα μέτρησης και ελέγχου, βάσει των προδιαγραφών του κατασκευαστικού οίκου.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και
της επιστήμης και θα πληρούν τα προβλεπόμενα απ’ τους αντίστοιχους Ελληνικούς ή
Διεθνείς Κανονισμούς.
8. Το  κόστος  των  ανταλλακτικών  που  απαιτούνται  για  την  προληπτική  και
επανορθωτική  συντήρηση θα  επιβαρύνει  τον  Ανάδοχο,  εξαιρείται  η  ακτινολογική
λυχνία.
9. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση, όπου αποδέχεται και
δεσμεύεται,  ότι  θα  διατηρεί  στις  αποθήκες  του,  ικανές  ποσότητες  όλων  των
απαραίτητων ανταλλακτικών για την εκτέλεση των προληπτικών και επανορθωτικών
συντηρήσεων  κατά  την  διάρκεια  της  σύμβασης,  ώστε  να  αποφεύγονται  οι
καθυστερήσεις σε περίπτωση που απαιτούνται ανταλλακτικά για την αποκατάσταση
της λειτουργίας του Αξονικού Τομογράφου.
10. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση, όπου αποδέχεται και
δεσμεύεται,  ότι  τα  ανταλλακτικά  που  θα  χρησιμοποιήσει,  για  την  εκτέλεση  των
προληπτικών  και  επανορθωτικών  συντηρήσεων,  θα  είναι  γνήσια,  του  ιδίου
κατασκευαστικού οίκου, υπό την προϋπόθεση της διάθεσής τους και αμεταχείριστα,
για  όσο  διάστημα  προβλέπεται  από  την  σύμβαση.  Στην  περίπτωση  που  ο
κατασκευαστικός  οίκος ανακοινώσει  την παύση διαθεσιμότητας  ανταλλακτικών,  ο
Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως το ΓΝ-ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ.
11. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση, όπου αποδέχεται και
δεσμεύεται, ότι όλες οι εργασίες που πραγματοποιεί κατά την διάρκεια της σύμβασης,
δεν αλλοιώνουν τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή και ότι το μηχάνημα
εξακολουθεί  να  συμμορφώνεται  με  την  ισχύουσα  εθνική  και  κοινοτική
(εναρμονισμένη) νομοθεσία.
12. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει στην Ελλάδα οργανωμένο τμήμα τεχνικής
υποστήριξης.  Να  προσκομιστεί  ονομαστική  κατάσταση  των  μηχανικών  με  ειδική
εμπειρία/εκπαίδευση και να κατατεθούν τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης αυτών από
τον κατασκευαστικό οίκο, για την συντήρηση και επισκευή του συγκεκριμένου του
Αξονικού Τομογράφου ή εναλλακτικά να προσκομίσει βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης
τουλάχιστον  τριών  (3)  δημόσιων  Νοσοκομείων  αντίστοιχων  συμβάσεων  σε  όμοιο
εξοπλισμό του ιδίου κατασκευαστικού οίκου.
13. Μετά από κάθε  προληπτική  ή επανορθωτική  συντήρηση,  θα  παραδίδεται  στο
Νοσοκομείο ένα συμπληρωμένο από τον συντηρητή και υπογεγραμμένο από τον ίδιο,
την  Τεχνική  Υπηρεσία  και  το  Ακτινοδιαγνωστικό  Τμήμα  του  ΓΝ-ΚΥ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ,έντυπο Δελτίο Τεχνικής Αναφοράς (Service Report) που θα αναφέρει τις
εργασίες  που  πραγματοποιήθηκαν  αναλυτικά,  τα  ανταλλακτικά  που
χρησιμοποιήθηκαν, τα ανταλλακτικά που απαιτείται να αντικατασταθούν καθώς και
τυχόν παρατηρήσεις ή προτάσεις για την βελτίωση της λειτουργίας και της απόδοσης
του μηχανήματος.
Επιπλέον, θα παραδίδεται checklist με τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν κατά την
προληπτική συντήρηση.
14. Μέγιστος  αποδεκτός  χρόνος  για  την  μη  λειτουργία  του  μηχανήματος
(DOWNTIME) ορίζονται οι δέκα (10) ημέρες μη συμπεριλαμβανομένων των ημερών
προληπτικής συντήρησης.
Για  κάθε  ημέρα  πέραν  της  10ης  θα  επιβάλλεται  ποινική  ρήτρα  επέκτασης  των
υποχρεώσεων του Ανάδοχου για 10 μέρες, χωρίς υποχρέωση από πλευράς του ΓΝ-
ΚΥ  ΦΙΛΙΑΤΩΝ  καταβολής  οποιουδήποτε  ανταλλάγματος  και  ο  χρόνος  μη
λειτουργίας  του  συγκροτήματος  αρχίζει  να  υπολογίζεται  από  την  ημέρα
ακινητοποίησης του.
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15. Ο Ανάδοχος  έχει  την  υποχρέωση  κατά  τη  διάρκεια  των  επισκέψεών  του,  να
παρέχει βασικές πληροφορίες αποκατάστασης βλαβών για την πιθανότητα επισκευής
με τηλεφωνική υποστήριξη.
16. Ο  Ανάδοχος  αναλαμβάνει  την  διατήρηση  και  ενημέρωση  αρχείου
παρακολούθησης της λειτουργικής κατάστασης του Αξονικού Τομογράφου, το οποίο
θα βρίσκεται στο χώρο του μηχανήματος.
17. Ο Ανάδοχος φέρει ακέραια ποινική και αστική ευθύνη για κάθε ζημιά/βλάβη που
θα προκληθεί στο προσωπικό του, το προσωπικό του Νοσοκομείου ή και σε τρίτους,
στις εγκαταστάσεις ή τον εξοπλισμό του ΓΝ-ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ από αμέλεια δική του ή
των συνεργείων του.
18. Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  διαθέτει  ISO  9001:2008  ή/και  ISO  13485/03
(διακίνηση  και  τεχνική  υποστήριξη  ιατροτεχνολογικών  προϊόντων),  και  να
συμμορφώνεται με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις
της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8δ/1348/16-01-04. Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά.
19. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση όπου αποδέχεται και
δεσμεύεται με όλους τους παραπάνω όρους των τεχνικών προδιαγραφών''.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
     

     ΣΠΥΡΟΣ ΔΕΡΔΕΜΕΖΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας: 
_____________________________________________________ 
Κατάστημα : _____________________________________________________ 

(Δ/νση οδός-αριθμός Τ.Κ. FAX) 

Ημερομηνία έκδοσης: _________________ 
ΕΥΡΩ: _________________ 

ΠΡΟΣ: 
(Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται). 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ:_____________€___________ 

Έχουμε  την  τιμή  να  σας  γνωρίζουμε  ότι  εγγυώμεθα  δια  της  παρούσας
εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος
της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ____________ (ολογράφως
και  αριθμητικώς)  υπέρ  της  εταιρείας  ___________________________________
Δ/νση  ___________________________________  δια  τη  συμμετοχή  της  εις  το
διενεργούμενο  διαγωνισμό  της  ___________________________________  για  την
προμήθεια  _______________________________________  σύμφωνα  με  την
υπ΄αριθμ. __________________________ Δ/ξή σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω
διαγωνισμό  απορρέουσες  υποχρεώσεις  της  εν  λόγω εταιρείας  καθ΄  όλο  το  χρόνο
ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσού τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη
την δήλωσή σας,  ολικά ή μερικά χωρίς καμία από τους μέρους  μας  αντίρρηση ή
ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3)
ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε  να  παρατείνουμε  την  ισχύ  της  εγγύησης  ύστερα  από  απλό
έγγραφο της Υπηρεσία σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας
υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την __________________________. 
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν

δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν
υπερβαίνει  το  όριο  των  εγγυήσεων  που  έχει  καθορισθεί  από  το  Υπουργείο
Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: 
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα

του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ/ξη. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας: 
_____________________________________________________ 
Κατάστημα : _____________________________________________________ 

(Δ/νση οδός-αριθμός Τ.Κ. FAX) 

Ημερομηνία έκδοσης: _________________ 
ΕΥΡΩ: _________________ 

ΠΡΟΣ: 
(Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται). 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ:_________€___________
Σας γνωρίζουμε με αυτήν την εγγυητική επιστολή ότι παρέχουμε την εγγύησή

μας  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα  και  παραιτούμαστε  από  το  ευεργέτημα  της
διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ της εταιρείας _________________________________
Δ/νση  ___________________________________,  και   μέχρι  του  ποσού  των
ΕΥΡΩ____________ (ολογράφως και αριθμητικώς), στο οποίο και μόνο περιορίζεται
η εγγύησή μας για την καλή εκτέλεση της σύμβασης υπ’ αριθμ. …… για ....................

Το  παραπάνω  ποσό  το  κρατάμε  στη  διάθεσή  σας  και  θα  σας  το
καταβάλλουμε,  ολόκληρο ή μέρος  του,  χωρίς  αντίρρηση σε περίπτωση μερικής  ή
ολικής κατάπτωσης της εγγύησης και μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την
σχετική έγγραφη ειδοποίησή σας και την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής.

Η εγγυητική επιστολή ισχύει μέχρι την ……………… (ολογράφως) και όχι
πέραν αυτής και μέχρι τότε θα πρέπει να μας κοινοποιηθεί νομότυπα η αξίωσή σας,
μετά δε την πάροδο της ημερομηνίας αυτής θεωρείται αυτοδικαίως μη υφιστάμενη
και  ανίσχυρη και  δε μπορεί  να προβληθεί  κατά της  Τράπεζας  καμία αξίωση από
αυτήν και ασχέτως αν μας επιστραφεί ή όχι το σώμα της Εγγυητικής Επιστολής.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται
στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν
δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν
υπερβαίνει  το  όριο  των  εγγυήσεων  που  έχει  καθορισθεί  από  το  Υπουργείο
Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

ΤΕΥΔ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

   για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη
διαδικασία ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών  δημοσίευσης  σε  εθνικό  επίπεδο,  με  τις  οποίες  είναι  δυνατή  η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99221887]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Π. ΜΠΕΜΠΗ 10/ΦΙΛΙΑΤΕΣ/46300
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Κ. ΝΤΡΙΤΣΟΣ
- Τηλέφωνο: 26643 60375
- Ηλ. ταχυδρομείο: NtritsosK@GNFiliaton.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.gnfiliaton.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
-  Τίτλος  ή  σύντομη  περιγραφή της  δημόσιας  σύμβασης  (συμπεριλαμβανομένου  του  σχετικού
CPV): [Ανάθεση της συντήρησης και επισκευής βλαβών του αξονικού τομογράφου του οίκου GE
τύπου Hispeed Fxi (χωρίς λυχνία) – CPV: 50421000-2]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες :  υπηρεσίες 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [........]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……]

ΟΛΕΣ  ΟΙ  ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΣΕ  ΚΑΘΕ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΤΟΥ  ΤΕΥΔ  ΘΑ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία: [   ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του  οικονομικού  φορέα,  αναφέρετε  άλλον
εθνικό  αριθμό  ταυτοποίησης,  εφόσον
απαιτείται και υπάρχει 

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοι
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση  στο  Διαδίκτυο  (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
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Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρηση;
Μόνο  σε  περίπτωση  προμήθειας  κατ  ᾽
αποκλειστικότητα,  του  άρθρου  20: ο
οικονομικός  φορέας  είναι  προστατευόμενο
εργαστήριο,  «κοινωνική  επιχείρηση»  ή
προβλέπει  την  εκτέλεση  συμβάσεων  στο
πλαίσιο  προγραμμάτων  προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων  με  αναπηρία  ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον  απαιτείται,  προσδιορίστε  σε  ποια
κατηγορία  ή  κατηγορίες  εργαζομένων  με
αναπηρία  ή  μειονεκτούντων  εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]

[…...............]
[….]

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό  (π.χ.  βάσει  εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:
Απαντήστε  στα  υπόλοιπα  τμήματα  της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται,  στην  ενότητα  Γ  του  παρόντος
μέρους,  συμπληρώστε  το  μέρος  V  κατά
περίπτωση,  και  σε  κάθε  περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του  πιστοποιητικού  και  τον  σχετικό  αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β)  Εάν  το  πιστοποιητικό  εγγραφής  ή  η
πιστοποίηση  διατίθεται  ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ)  Αναφέρετε  τα  δικαιολογητικά  στα  οποία
βασίζεται  η  εγγραφή  ή  η  πιστοποίηση  και,
κατά περίπτωση,  την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογο:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,  συμπληρώστε  τις
πληροφορίες  που  λείπουν  στο  μέρος  IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον  αυτό  απαιτείται  στη  σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει  βεβαίωση πληρωμής  εισφορών
κοινωνικής  ασφάλισης  και  φόρων  ή  να
παράσχει  πληροφορίες  που  θα  δίνουν  τη
δυνατότητα  στην  αναθέτουσα  αρχή  ή  στον
αναθέτοντα  φορέα  να  τη  λάβει  απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται

α) [……]

β)  (διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι
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δωρεάν;
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων):
[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  συμμετέχει  στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλους;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α)  Αναφέρετε  τον  ρόλο  του  οικονομικού
φορέα  στην  ένωση  ή  κοινοπραξία
(επικεφαλής,  υπεύθυνος  για  συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β)  Προσδιορίστε  τους  άλλους  οικονομικούς
φορείς  που  συμμετέχουν  από  κοινού  στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)  Κατά  περίπτωση,  επωνυμία  της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]

Τμήματα Απάντηση:
Κατά  περίπτωση,  αναφορά  του  τμήματος   ή
των  τμημάτων  για  τα  οποία  ο  οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

[   ]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων
που  είναι  αρμόδια/εξουσιοδοτημένα  να  εκπροσωπούν  τον  οικονομικό  φορέα  για  τους
σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο  από  την  ημερομηνία  και  τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]
[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Τηλέφωνο: [……]
Ηλ. ταχυδρομείο: [……]
Εάν  χρειάζεται,  δώστε  λεπτομερή  στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

[……]

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

• συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση·

• δωροδοκία
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• απάτη·

• τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες

• νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας·

• παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

Υπάρχει  τελεσίδικη  καταδικαστική  απόφαση
εις  βάρος  του  οικονομικού  φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου  το  οποίο  είναι
μέλος  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή
εποπτικού  του  οργάνου  ή  έχει  εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε  αυτό  για  έναν  από  τους  λόγους  που
παρατίθενται  ανωτέρω  (σημεία  1-6),  ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν  από  πέντε  έτη  κατά  το  μέγιστο  ή  στην
οποία  έχει  οριστεί  απευθείας  περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά,  αναφέρετε:  (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,  επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]

Εάν ναι, αναφέρετε
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά  και  τον  λόγο  ή  τους  λόγους  της
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ)  Εάν  ορίζεται  απευθείας  στην
καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[   ], 
σημείο-(-α): [   ], 
λόγος(-οι):[   ]

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά,  αναφέρετε:  (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,  επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]

Σε  περίπτωση  καταδικαστικής  απόφασης,  ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν  την  αξιοπιστία  του  παρά  την
ύπαρξη  σχετικού  λόγου  αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»);

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [……]

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Πληρωμή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής Απάντηση:
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ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες
τις  υποχρεώσεις  του  όσον  αφορά  την
πληρωμή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής
ασφάλισης, στην Ελλάδα και  στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν όχι αναφέρετε: 
α)  Χώρα  ή  κράτος  μέλος  για  το  οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως  διαπιστώθηκε  η  αθέτηση  των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
-  Η  εν  λόγω  απόφαση  είναι  τελεσίδικη  και
δεσμευτική;
-  Αναφέρατε  την  ημερομηνία  καταδίκης  ή
έκδοσης απόφασης
-  Σε  περίπτωση  καταδικαστικής  απόφασης,
εφόσον  ορίζεται  απευθείας  σε  αυτήν,  τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να αναφερθούν
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  όσον  αφορά  την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης  διατίθεται  ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): 

[……][……][……]

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα

Πληροφορίες  σχετικά  με  πιθανή
αφερεγγυότητα,  σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  έχει, εν  γνώσει  του,
αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του  στους  τομείς
του  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και
εργατικού δικαίου;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»);
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[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται  ο  οικονομικός  φορέας  σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
α) πτώχευση, ή 
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε)  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή 
στ)  αναστολή  επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή 
ζ)  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση
προκύπτουσα  από  παρόμοια  διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-  Διευκρινίστε  τους λόγους για τους οποίους
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων  σχετικά  με  τη  συνέχιση  της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις
περιστάσεις
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

-[.......................]
-[.......................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]

Έχει  διαπράξει  ο  οικονομικός  φορέας
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.......................]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[..........……]

Έχει  συνάψει ο  οικονομικός  φορέας
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:
[……]
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Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν  σύγκρουσης  συμφερόντων,  λόγω  της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει  παράσχει  ο  οικονομικός  φορέας  ή
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην  αναθέτουσα  αρχή  ή  στον  αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της  διαδικασίας  σύναψης  της
σύμβασης;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη  πλημμέλεια  κατά  την
εκτέλεση  ουσιώδους  απαίτησης  στο  πλαίσιο
προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,
προηγούμενης  σύμβασης  με  αναθέτοντα
φορέα  ή  προηγούμενης  σύμβασης
παραχώρησης  που  είχε  ως  αποτέλεσμα  την
πρόωρη  καταγγελία  της  προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις; 
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:
[……]

Μπορεί  ο  οικονομικός  φορέας  να
επιβεβαιώσει ότι:
α)  δεν  έχει  κριθεί  ένοχος  σοβαρών  ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που  απαιτούνται  για  την  εξακρίβωση  της
απουσίας  των  λόγων  αποκλεισμού  ή  την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ)  ήταν  σε  θέση  να  υποβάλλει  χωρίς
καθυστέρηση  τα  δικαιολογητικά  που
απαιτούνται  από  την  αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα 
δ)  δεν  έχει  επιχειρήσει  να  επηρεάσει  με
αθέμιτο  τρόπο  τη  διαδικασία  λήψης
αποφάσεων  της  αναθέτουσας  αρχής  ή  του
αναθέτοντα  φορέα,  να  αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του  αποφέρουν  αθέμιτο  πλεονέκτημα  στη
διαδικασία  ανάθεσης  ή  να  παράσχει  εξ
αμελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες  που
ενδέχεται  να  επηρεάσουν  ουσιωδώς  τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση; 

[] Ναι [] Όχι
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο  μόνο στην περίπτωση που η
αναθέτουσα  αρχή  ή  ο  αναθέτων  φορέας  έχει  δηλώσει  στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην
πρόσκληση  ή  στα  έγγραφα  της  σύμβασης  που  αναφέρονται  στην  διακήρυξη,  ότι  ο
οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να
υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση  όλων  των  απαιτούμενων
κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί  όλα  τα  απαιτούμενα  κριτήρια
επιλογής;

[] Ναι [] Όχι

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα
με  τα  μέρη  Ι  –  IV  ανωτέρω  είναι  ακριβή  και  ορθά  και  ότι  έχω  πλήρη  επίγνωση  των
συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι  υπογεγραμμένος,  δηλώνω επισήμως ότι  είμαισε  θέση,  κατόπιν  αιτήματος και
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών
εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν :

α)  η  αναθέτουσα  αρχή ή  ο  αναθέτων φορέας  έχει  τη  δυνατότητα να  λάβει  τα  σχετικά
δικαιολογητικά  απευθείας  με  πρόσβαση  σε  εθνική  βάση  δεδομένων  σε  οποιοδήποτε
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά

έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α],
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω
υποβάλλει  στ...  [να  προσδιοριστεί  το  αντίστοιχο  μέρος/ενότητα/σημείο]  του  παρόντος
Τυποποιημένου  Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ...  [προσδιορισμός  της
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ : ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ’ αριθμ. …….

ΜΕΤΑΞΥ Τ…… ……………………….

ΚΑΙ
ΤΗΣ ………….……………….

ΓΙΑ ΤΗΝ ……………………………………………….

Συμβατικού Τιμήματος ……………… € συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. ......

Στους  Φιλιάτες,  σήμερα  την  ....  ………..  του  έτους  ……….,  οι  πιο  κάτω
συμβαλλόμενοι: 

Αφενός

Το  Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών,  που εδρεύει  στους Φιλιάτες, και  εκπροσωπείται
νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από ……………………………….., και το
οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» 

και αφετέρου

Η  εταιρεία  με  την  επωνυμία  ……………………..  που  εδρεύει  ………………
……………………..  *,  Τ.Κ..........,  τηλ:................,  fax:  …...........,έχει  αριθμό
φορολογικού μητρώου ................., υπάγεται στη ΔΟΥ............ και η οποία στο εξής
θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος », 

Λαμβάνοντας υπόψη :

1) Την υπ. αριθ. …….. από …………. διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής. 
2) Την από …………….. προσφορά του ανάδοχου, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του
διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης. 
3)  Την  υπ.  αριθ.  ...................  απόφαση  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  με  την  οποία
κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης,
στον Ανάδοχο
4) Την υπ. αρ. ….................... και με αριθμό καταχώρησης ….... απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης (ΑΔΑ: …..........................). 

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - TIMEΣ
Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ  αναλαμβάνει,
έναντι  της  αμοιβής  που  αναφέρεται  πιο  κάτω στην παρούσα,  την  υλοποίηση της
υπηρεσίας «…..……………………..». Η υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με
την  προσφορά  του  ΑΝΑΔΟΧΟΥ,  σε  συνδυασμό  με  τους  όρους  της  από
……………………..  διακήρυξης  και  την  υπ’αριθμ.  ...................  απόφαση
κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής. 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ………………………
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ………………………

ΑΡΘΡΟ 2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος  από ……………. έως
……………….

ΑΡΘΡΟ 3. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η  παραλαβή  της  υπηρεσίας  θα  πραγματοποιείται  από  αρμόδια  επιτροπή
παρακολούθησης παραλαβής που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό.

ΑΡΘΡΟ 4. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
 Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης είδους με υπαιτιότητα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ,
επιβάλλονται κυρώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 207 του Ν. 4412/2016. 

25

ΑΔΑ: ΩΠΡ346904Α-ΦΒΚ



 Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχο
αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή στην Αναθέτουσα Αρχή. 
 Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον  Ανάδοχο  αν δεν
εκπληρώνει  ή  εκπληρώνει  πλημμελώς  τις  συμβατικές  του  υποχρεώσεις.  Σε
περίπτωση κήρυξης  του  Ανάδοχου εκπτώτου,  εφαρμόζονται  τα οριζόμενα στο Ν.
4412/2016. 
 Οι ποινικές ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση
της Αναθέτουσα Αρχής,  ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και  θα
παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 5. ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
1.  Η πληρωμή θα γίνεται για το 100% της κάθε τμηματικής αξίας σε ευρώ, εντός
χρονικού  διαστήματος  εξήντα  (60)  ημερών,  από  την ημερομηνία  υπογραφής  των
σχετικών πρωτοκόλλων οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του είδους.
Ως  προς  τα  δικαιολογητικά  πληρωμής  και  λοιπά  στοιχεία  ισχύουν  τα  όσα
αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016.
Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα
αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η
αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ
138/Α/5-6-2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της
29-6-2000  για  την  καταπολέμηση  των  καθυστερήσεων  πληρωμών στις  εμπορικές
συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση
από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται  ότι  η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν
μπορεί  να  γίνει  προ  της  ημερομηνίας  εκδόσεως  του  πρωτοκόλλου  οριστικής
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
Για  όλες  τις  πληρωμές  θα  εκδίδονται  τα  απαραίτητα  νόμιμα
παραστατικά/δικαιολογητικά.
2.  Toν ανάδοχο βαρύνoυν  oι παρακάτω κρατήσεις που διέπονται από το Ν.2286/95
ήτoι:
α) 2% υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β’ /24-3-’09).
β)  0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ (άρθρο 375, παρ. 7 του Ν.4412/8-08-2016/ΦΕΚ 147 Α').
γ) Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 3%, πλέον
εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου.
δ) 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 350, παρ. 3 του Ν. 4412/8-08-2016/ΦΕΚ 147 Α΄).
ε)  Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται  τέλος  χαρτοσήμου ποσοστού 3%, πλέον
εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου.
στ) 8% παρακράτηση φόρoυ εισoδήματoς, σύμφωvα με τo Ν.2198/1994. 
Ο Φ.Π.Α καταβάλλεται από τo Νoσoκoμείo.

ΑΡΘΡΟ 6. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 Για την καλή εκτέλεση της  παρούσας,  ο  Ανάδοχος  κατέθεσε στην Αναθέτουσα
Αρχή τη με αριθμό …………………………. εγγυητική επιστολή της ……………..
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ……………………, ποσού …………………….. ευρώ (……………….
€)  (5%  της  συνολικής  συμβατικής  αξίας,  χωρίς  τον  φόρο  προστιθέμενης  αξίας),
ισχύος  μέχρι  την  επιστροφή  της,  η  οποία  έχει  συνταχθεί  κατά  το  αντίστοιχο
υπόδειγμα της Διακήρυξης. 
 Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί
μετά  την  ολοκλήρωση  του  συνόλου  των  υπηρεσιών,  ύστερα  από  την  έγγραφη
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και σύμφωνα με
οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. 
 Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής 
με την έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον 
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Ανάδοχο σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/και της 
διακήρυξης και σε διάστημα τριών ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη 
κατάπτωση.

ΑΡΘΡΟ 7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
 Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης,  ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ  θα πρέπει  να
συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη
του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 
  Σε  περίπτωση  ανωτέρας  βίας,  η  απόδειξη  αυτής  βαρύνει  εξ’  ολοκλήρου  τον
ΑΝΑΔΟΧΟ, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε
που  συνέβησαν  τα  περιστατικά  που  συνιστούν  την  ανωτέρα  βία  να  τα  αναφέρει
εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

ΑΡΘΡΟ 8. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
 Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους

υποχρεώσεων,  στο  μέτρο  που  η  αδυναμία  εκπλήρωσης  οφείλεται  σε  περιστατικά
ανωτέρας βίας. 

 Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ,  επικαλούμενος  υπαγωγή  της  αδυναμίας  εκπλήρωσης
υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει
να  γνωστοποιήσει  και  επικαλεσθεί  προς  την  Αναθέτουσα  Αρχή  τους  σχετικούς
λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε
που  συνέβησαν,  προσκομίζοντας  τα  απαραίτητα  αποδεικτικά  στοιχεία.  Η
Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών
στο σχετικό αίτημα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της
προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.

ΑΡΘΡΟ 9. ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή
του  συνόλου  της  παρούσας  με  έγγραφη  γνωστοποίηση στον ΑΝΑΔΟΧΟ.  Στην
περίπτωση  αυτή  ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ  δεν  δικαιούται  καμία  αποζημίωση  άλλως
παραιτείται  αυτής.  Στην  γνωστοποίηση  αυτή  προσδιορίζονται  οι  λόγοι  που
καθιστούν  αναγκαία  την  αναστολή,  η  ημερομηνία  έναρξης  της  καθώς  και  η
πιθανολογούμενη  διάρκεια  της.  Από  την  ημερομηνία  έναρξης  της  αναστολής  ο
Ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των
οποίων έχει ανασταλεί. 
 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λύσει τη σύμβαση με
τον ΑΝΑΔΟΧΟ μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα με τα
οριζόμενα  στον  Κανονισμό  Προμηθειών  Δημοσίου.  Στη  περίπτωση  αυτή,  ο
ΑΝΑΔΟΧΟΣ πέραν της αμοιβής των παραγγελιών προϊόντων, που αποδεδειγμένα
έχουν  προηγηθεί  της  καταγγελίας  και  εφόσον  αυτά  τελικώς  παραληφθούν,  δεν
δικαιούται άλλο ποσό. 
 Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του ΑΝΑΔΟΧΟΥ που αναφέρεται στην αρχή
της παρούσας ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η
παρούσα  σύμβαση  λύεται  αυτοδίκαια  από  την  ημέρα  επέλευσης  των  ανωτέρω
γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου και η εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα. 
 Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη
γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
132 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 10. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

27

ΑΔΑ: ΩΠΡ346904Α-ΦΒΚ



Η  σύμβαση  θεωρείται  ότι  έχει  εκτελεστεί,  όταν  ολοκληρωθεί  το  σύνολο  των
υπηρεσιών που προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση, και εκπληρωθούν οι τυχόν
λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι
σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 11. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 Ο  Νόμος  Προμηθειών  Δημοσίου,  η  από  ……………………..  διακήρυξη  του
σχετικού διαγωνισμού και η από …………………….. κατατεθείσα προσφορά του
ΑΝΑΔΟΧΟΥ  αποτελούν  συμπληρωματικά  της  παρούσας  σύμβασης  συμβατικά
τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών
τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη: 
α) Η παρούσα σύμβαση 
β) Ο Νόμος Προμηθειών Δημοσίου 
γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού 
δ) Η προσφορά του  ΑΝΑΔΟΧΟΥ

 Για  τα  θέματα  που  καθορίζονται  στην  παρούσα,  κανένα  συναφές  κείμενο  ή
έγγραφο  ή  στοιχείο  προϋπάρχον  αυτής  δεν  έχει  οποιαδήποτε  ισχύ  ή  μπορεί  να
ληφθεί  υπ΄  όψη  για  την  ερμηνεία  των  όρων  της  παρούσας,  εκτός  αν  ρητώς
καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση.
 Ο προμηθευτής δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που
αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνημμένα
εδώ έγγραφα του διαγωνισμού, των οποίων όλων ανεξαιρέτως έλαβε γνώση και με
τα οποία συμφωνεί.
 Ο προμηθευτής δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει από κοινού και εξ’ ολοκλήρου
όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις το ολόκληρον
αλληλεγγύως  και  απεριορίστως  την  ευθύνη  για  την  επίτευξη  του  συμβατικού
σκοπού  μετά  των  παρεπομένων  αυτού  υποχρεώσεων.  Κατά  τον  αυτό  τρόπο
εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας, σύμφωνα με τους όρους της
σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις.
 Τέλος  και  τα  δύο  συμβαλλόμενα  μέρη  επαναλαμβάνουν  τη  δήλωση  ότι
αποδέχονται όλους τους παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν
τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή.
 Αντίκλητος  του  ΑΝΑΔΟΧΟΥ,  στον  οποίο  μπορούν  να  γίνονται  όλες  οι
κοινοποιήσεις  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή  προς  τον  ΑΝΑΔΟΧΟ  ορίζεται  με  την
παρούσα .........................................................., κάτοικος ...................................... πόλη
................................., τηλ.: ......................... , fax: ….................
 Η  κοινοποίηση  εγγράφων  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή  στον  ΑΝΑΔΟΧΟ  θα
γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση αυτή ή με φαξ.

ΑΡΘΡΟ 12. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ και  η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε
διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της
ισχύος  της  σύμβασης  που  θα  υπογραφεί,  με  βάση  της  καλής  πίστης  και  των
συναλλακτικών ηθών. 
 Επί  διαφωνίας,  κάθε  διαφορά  θα  λύεται  από  τα  ελληνικά  δικαστήρια  και
συγκεκριμένα ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το
Ελληνικό και το κοινοτικό.
 Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα
δύο μέρη, να προβλεφτεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των
δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα
μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για
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την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην
προηγούμενη παράγραφο. 
ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε δύο πρωτότυπα, ένα έλαβε
έκαστο συμβαλλόμενο μέρος.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
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